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Statsbudsjettet 2021 – tilskuddsbrev  

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 S (2020–2021) og Prop. 1 S (2020–2021) 
og Stortingets vedtak om bevilgning på kap. 928, post 21. Nærings- og fiskeridepartementet 
har besluttet at bevilgningen til Norsk nettverk for blå skog fordeles slik: 

Havforskningsinstituttet   2 328 000 kroner 
GRID-Arendal      886 000 kroner

 Norsk institutt for vannforskning     886 000 kroner 
   
1. Tilskuddsbeløpet 

Følgende midler stilles til disposisjon i 2021: 
 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

928  Annen marin forskning og utvikling   
 21 Spesielle driftsutgifter                 886 000  

Sum                                                                                                                                                                                                                     886 000 
 

 
2. Utbetaling 

Tilskuddet vil bli overført fra Nærings- og fiskeridepartementet i to rater, 443 000 kroner i 
januar 2021 og 443 000 kroner i august 2021. 
 
3. Føringer for tilskuddet i 2021 

Tilskuddet skal dekke kostnader til arbeidet med Norsk nettverk for blå skog.  
 

Norsk institutt for vannforskning 
Gaustadalléen 21 
0349 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/9619-2 

Dato 

17. desember 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

4. Krav til rapportering 

Vi ber om at det utarbeides rapport for bruken av tilskuddet, som oversendes Nærings- og 
fiskeridepartementet innen 1. mars 2022. Rapporten kan samordnes med Havforsknings-
instituttet og GRID-Arendal i en felles rapport for nettverket. 
 
5. Oppfølging og kontroll 

Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 
til grunn i dette brevet. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at 
statsmidler som gis til disposisjon, benyttes etter forutsetningene. 
 
Dersom Norsk institutt for vannforskning gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i 
samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis 
tilbakebetalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Cathrine Meland (e.f.) 
Ekspedisjonssjef 
 
 

Stine Hammer 
Avdelingsdirektør 
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